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مؤتمر
فعالية الحكومة الفلسطينية تحت اإلحتالل: الواقع ولآلفاق والتحديات

 
املحور الثالث: الحكم املحلي تحت اإلحتالل

الهيئات املحلية الفلسطينية بني الدور التنموي والدور التقليدي (الخدماتي)

ملخص البحث
الدور التنموي للجان خدمات املخيمات

يـعالـج هـذا الـبحث الـبرامـج الـتنمويـة فـي املـخيمات الفلسـطينية الـتي مـضى عـلى إنـشائـها حـوالـي 
ســــبعة عــــقود، حــــيث تــــعتبر املــــخيمات بــــنية ســــكانــــية واجــــتماعــــية وإقــــتصاديــــة لــــها خــــصوصــــيتها الــــسياســــية 
والـــرمـــزيـــة، تـــعرضـــت لـــتطورات وتـــغيرات ســـريـــعة جـــعلت مـــنها مـــجتمعات بـــالـــغة الـــتعقيد تـــؤثـــر وتـــتأثـــر بـــالـــبيئة 

املحيطة بها.
ولــتوضــيح الـــتطورات فـــي املـــخيمات مـــن حـــيث املـــساكـــن والـــبنية اإلجـــتماعـــية واإلقـــتصاديـــة فـــيها، 
سنسـتعرض مـراحـل إنـشاء املـخيمات الـتي أنشئ مـعظمها عـلى إثـر الـنكبة، واألراضـي املـقامـة عـليها مـن 
حــــيث مــــلكيتها واملــــسؤولــــية عــــنها ووضــــعها الــــقانــــونــــي، طــــابــــعها ومــــوقــــعها الــــجغرافــــي واألوضــــاع الــــحياتــــية 
والـديـمغرافـية فـيها وتـركـيبها الـسكانـي، وإدارة وتـنظيم املـخيم والـجهات املشـرفـة عـلى الخـدمـات الـتي يـنتفع 

منها السكان.
مــــما يــــتطلب أن نــناقــش فــــي الــــبحث، تــــأســــيس الــــلجان الــــشعبية للخــــدمــــات واملــــؤســــسات األخــــرى 
الــعامــلة فــي املــخيمات حــيث يــوجــد فــي جــميع املــخيمات الــعديــد مــن املــؤســسات واملــراكــز الــقاســم املشــترك 
بــــينها (مــــراكــــز الشــــباب، مــــراكــــز الــــنشاط الــــنسوي، الــــلجان املحــــلية لــــلتأهــــيل)، لــــكل مــــنها قــــطاع ســــكانــــي 
مســــتهدف يحــــدد دورهــــا ونــــشاطــــها الــــتنموي، ومــــواردهــــا املــــالــــية ومــــرجــــعياتــــها ووضــــعها الــــقانــــونــــي، ونــــظام 
تـشكيلها والتحـديـات الـتي تـواجـهها واإلنـجازات الـتي تـحققها وأوجـه الـقصور فـي عـملها والـعالقـة الـتكامـلية 

فيما بينها من حيث الفاعلية والهشاشة.
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سـيتم الـتركـيز عـلى الـلجان الـشعبية لخـدمـات املـخيمات ومـقارنـتها مـع الـهيئات املحـلية مـن مـجالـس 
بــلديــة وقــرويــة مــن حــيث املــسؤولــيات والــصالحــيات والخــدمــات، ومــرجــعية هــذه الــلجان الــشعبية املــتمثلة فــي 
دائـــرة شـــؤون الـــالجـــئني الـــتابـــعة ملـــنظمة التحـــريـــر الفلســـطينية عـــلى خـــالف وزارة الـــحكم املحـــلي الـــتي تـــمثل 
املــــرجــــعية لــــلهيئات املحــــلية وعــــالقــــتها مــــع الســــلطة الــــوطــــنية الفلســــطينية ووزاراتــــها وهــــيئاتــــها الــــرســــمية ومــــع 
املـنظمات الـدولـية بـما فـيها وكـالـة األمـم املتحـدة إلغـاثـة وتـشغيل الـالجـئني الفلسـطينيني (األونـروا)، وعـالقـتها 

مع املؤسسات األخرى العاملة في املخيم.

يـــوضـــح الـــــبحث طـــــبيعة الخـــــدمـــــات الـــــتي تـــــقدمـــــها املـــــؤســـــسات والـــــجهات املـــــعنية داخـــــل املـــــخيمات 
كـــالـــتعليم والـــرعـــايـــة الـــصحية وصـــحة الـــبيئة واإلعـــانـــة اإلجـــتماعـــية وتـــنظيم املـــساكـــن وخـــدمـــات الـــبنية الـــتحتية 
والكهـربـاء واملـياه، واملـعيقات والتحـديـات الـتي تـواجـه هـذه الخـدمـات والـتوصـيات الـتي تـساهـم فـي تحسـني 

هذه الخدمات.

ويــناقــش الـــبحث عـــالقـــة املـــخيمات ومـــؤســـساتـــها وســـكانـــها بـــوكـــالـــة األمـــم املتحـــدة إلغـــاثـــة وتـــشغيل 
الــالجــئني الفلســطينيني (األونــروا) الــتي تــراجــع دورهــا مــؤخــراُ بســبب العجــز فــي تــمويــل مــوازنــتها، وطــبيعة 
الـعالقـة مـع السـلطة الـوطـنية الفلسـطينية الـتي تـعتبر سـلطة مـضيفة لـالجـئني الفلسـطينيني أسـوة بـحكومـات 
الـدول الـعربـية املـضيفة لـالجـئني الفلسـطينيني، عـلى الـرغـم مـن الـحقوق املـدنـية وحـقوق املـواطـنة الـكامـلة فـيها 

لالجئني الفلسطينيني.

ويســـتعرض الـــــبحث الـــــنمو الـــــسكانـــــي داخـــــل املـــــخيمات وتـــقييم إتـــــجاهـــــات الهجـــــرة مـــــنها حـــــيث 
أصــبحت املــخيمات بــيئة طــاردة لــلسكان، واآلثــار الســلبية لــلتطور الــعمرانــي فــيها، وطــبيعة وحجــم املــشاركــة 

في القوى العاملة ومعدالت البطالة والفقر املقارنة ومؤشراتها.

ولتحـليل املـعوقـات الـتنمويـة سـيتم الـتطرق لـلتشوهـات الـثقافـية والـفكريـة الـتي تـؤثـر فـي اإلنـدمـاج 
اإلجــتماعــي واإلقــتصادي، كــمفهوم الــحق بــعدم اإللــتزام بتســديــد أثــمان ســلع املــاء والكهــربــاء والــتوســع غــير 

القانوني في األراضي املجاورة ملساكنهم والخصوصية السياسية واألمنية.

غزة – هاتف: 2856863-08 فاكس: 2856860-08 رام اهلل – هاتف: 02-2409537/8/9 
عمان – هاتف: 5523287(9626) فاكس:5527457 (9626) 

E-mail: plo194@hotmail.com; (Website): www.plord.ps/

mailto:plo194@hotmail.com


بســـــم اهلل الرحمن الرحيم

منظمة التحریر الفلسطینیة 
دائرة شؤون الالجئيـن 

 !   
Palestine Liberation Organization
Department of Refugee Affairs

ســيعتمد الـــبحث عـــلى أهـــم مـــا ورد فـــي اصـــدارات األونـــروا وجـــهاز اإلحـــصاء الفلســـطيني ودائـــرة شـــؤون 
الـالجـئني، ومـقابـالت مـع مـسؤولـني فـي املـؤسـسات الـعامـلة داخـل املـخيمات، وشـخصيات اعـتباريـة ونـاشـطني 

في املخيمات.

سعيد سالمة/ رئيس قطاع الدراسات واإلعالم في دائرة شؤون الالجئني

saidsalameh@yahoo.com :البريد اإللكتروني

تلفون: 0599202969
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